
สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย      
AIR-CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND. 
487 อาคารว.ส.ท. ซอยรามคาํแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลบัพลาเขตวงัทองหลางกรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท.์02-318-4119, 02-318-4123โทรสาร. 02-318-4120  E-Mail :info@acat.or.thhttp://www.acat.or.th 
Co-organized by 

 

  

สัมมนาวชิาการ ครั'งที) 4/2562 
เรื)อง  “ปัญหาของงาน O&M และเคล็ดลับการเดินระบบปรับอากาศที)ถูกต้อง"  

วนัองัคาร ที� 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องสโรชา ชั�น 3  โรงแรม สวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

  

หลักการและเหตุผล 

ใน Life Cycle ของระบบปรับอากาศนัOนเริQมตน้ตัOงแต่การออกแบบ การติดตัOงและมาจบทีQการใชง้านและบาํรุงรักษา (Operating 
and Maintenance) หรือเรียกยอ่ๆวา่งาน O&M  ซึQงผูค้นมกัใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบและการติดตัOงมากกวา่งาน O&M โดยลืมไปวา่งาน 
O&M นัOนกินช่วงระยะเวลาทีQยาวนานทีQสุดใน Life Cycle และมีผลต่อการใชง้บประมาณไม่นอ้ยไปกวา่การลงทุนติดตัOงระบบครัO งแรกเพราะ
งาน O&M นัOนเกีQยวขอ้งกบัการใชพ้ลงังานในการเดินระบบและการบาํรุงรักษาซ่อมแซมซึQงถา้เราทาํงาน O&M ไดไ้ม่ดี  จะเกิดค่าใชจ่้ายตรง
นีO สูงมากและยงัส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของอาคารซึQงถือเป็นความเสียหายทีQนบัเป็นตวัเงินไม่นอ้ยทีเดียว 

ปัจจุบนัมีงานสัมมนาหรือตาํรับตาํราทีQให้ความรู้เกีQยวกบังาน O&M น้อยมาก เราจึงตัOงใจจดังานสัมมนาครัO งนีO ขึOนเพืQอให้ความรู้
และประสบการณ์ทางดา้นงาน O&M โดยเฉพาะ  เราไดเ้ชิญวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบการณ์ครํQาหวอดในงาน O&M หลายท่านเพืQอ
มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์  โดยเนืOอหาของการสัมมนานัOนนอกจากจะเหมาะสมกบัผูที้Qทาํงานดา้น O&M แลว้  ยงัเหมาะสมกบั 
ผูอ้อกแบบ  ผูติ้ดตัOง  ผูค้วบคุมงาน เจา้ของโครงการและสถาปนิกอีกดว้ยอีกดว้ยเพราะปัญหาทีQเกิดขึOนในงาน O&M มากกวา่ครึQ งหนึQ งมกั
เกีQยวพนักบัการออกแบบและการติดตัOงและการขาดซึQงการส่งทอดขอ้มูลจากผูว้าง Concept Design ครัO งแรกไปถึงผูท้าํงานดา้น O&M และ
การขาดซึQ งการ Feedback ปัญหาจากผูท้าํงานดา้น O&M กลบัไปหาผูอ้อกแบบอยา่งเป็นเรืQองเป็นราว  งานสัมมนาครัO งนีO จึงเป็นโอกาสทีQ
ผูเ้กีQยวขอ้งทุกฝ่ายจะไดม้าเสวนาแลกเปลีQยนประสบการณ์กนัเพืQอพฒันาองคค์วามรู้ร่วมกนั 

หวัขอ้ในการสมัมนา ไดแ้ก่ 

- ผงัหอ้งเครืQอง Chiller, หอ้ง AHU, หอ้งช่าง, หอ้งควบคุม, และหอ้ง CCTV ทีQดีตอ้งอยูที่Qไหนและเป็นอยา่งไร 

- ช่องท่อนํO าแนวดิQงและช่องท่อลมแนวดิQงทีQดีตอ้งเป็นอยา่งไร 

- ปรากฏการณ์อุณหภูมินํO าเยน็ทีQปลายทางสูงกวา่ตน้ทางมาก  และโรค Low Delta-T Syndrome 

- เทคนิคการระบายนํO าออกจากระบบและการเติมนํO ากลบัอยา่งรวดเร็วเพืQอใหก้ระทบกบัการดาํเนินธุรกิจของอาคารนอ้ยทีQสุด 

- ปัญหาความชืOนและเชืOอรา 



สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย      
AIR-CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND. 
487 อาคารว.ส.ท. ซอยรามคาํแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลบัพลาเขตวงัทองหลางกรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท.์02-318-4119, 02-318-4123โทรสาร. 02-318-4120  E-Mail :info@acat.or.thhttp://www.acat.or.th 
Co-organized by 

 

  

- VSD ปรับรอบมอเตอร์ลงตํQาสุดไดแ้ค่ 70% จริงหรือ 

- VAV กบัความรู้สึกอึดอดัเหมือนอยูใ่นถํOา 

- ปัญหาการบาลานซ์นํO าและทางออก 

- ปัญหาอากาศเขา้ Cooling Tower และการทะเลาะกบัเพืQอนบา้น 

- ช่อง Service บนฝ้าตอ้งใหญ่แค่ไหนถึงจะพอ 

- ท่อลมระบายควนัหอ้งครัวกบัปัญหาไขมนัในอากาศ 

- System Effect ทีQส่งผลต่อพดัลมและปัญหาทีQมกัถูกมองขา้ม 

- ลิOนกนัไฟกบัการติดตัOงทีQผิดพลาด 

 

นอกจากนีO ในช่วงเสวนาจะมีการยก Case Study ต่างๆมากมายมาพูดคุยกัน  โดย Case Study เหล่านีO เ กิดจาก

ประสบการณ์ของวทิยากรผูค้รํQ าหวอดในงาน O&M มายาวนานซึQงหาฟังมิไดง่้ายๆ   ทุกท่านมิควรพลาด 

 

วทิยากร 
คุณจกัรพนัธ์  ภวงัคะรัตน์ 
ประสบการณ์ออกแบบงานระบบอาคาร 17 ปี และบริหารอาคาร 11 ปี 
วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเครืQองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ม.ธรรมศาสตร์ 
หวัหนา้สายงานธุรกิจบริหารทรัพยสิ์นและอสงัหาริมทรัพย ์JLL 
นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 2560-2561 
President ASHRAE Thailand Chapter 2014-2015 
ประธานสาขาเครืQองกล วสท. 2551-2556 

 

 

 

คุณสมนึก ชีพพนัธ์ุสุทธิu  
วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ประสบการณ์ทาํงานดา้นวศิวกรรม 42 ปี 
โรงงานอิเลก็ทรอนิกส์ “ ซิกเนติกส์ ประเทศไทย”, โรงแรมโอเรียลเตล็, องคก์ารโทรศพัท ์
บจก. SN DEVELOPMENT ทาํงานรับเหมาติดตัOง Clean Room , ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ , ระบบ
ดบัเพลิง , ระบบไฟฟ้า,สร้างเครืQองจกัรผลิตหมีQสาํเร็จรูป 
ปัจจุบนั เกษียณ, อุปนายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
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คุณประเวศน์  จนัเทพหฤทัย 
การศึกษาจบปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมเครืQองกล  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
ประสบการณ์ทาํงานดา้นการติดตัOงและบาํรุงรักษาระบบปรับอากาศ z{ปี 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แอร์คอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั 
 

 
 
คุณศุภเชษฐ์  สมรูป 
ประสบการณ์การทาํงานดา้นวิศวกรรมอาคาร z| ปี       
ในดา้นงานดูแลงานระบบวิศวกรรมอาคารศูนยป์ระชุม  ศูนยก์ารคา้และโรงแรม 
การศึกษา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม   
มหาวิทยาลบัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปัจจุบนัเกษียณและเป็นทีQปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภยั (วสท)  
 

 
 

คุณครรชิต  วเิศษสมภาคย์ 
วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเครืQองกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
ประสบการณ์ทาํงานดา้นวิศวกรรม 37 ปี 
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร 
วิศวกรออกแบบและทีQปรึกษางานระบบปรับอากาศ 
อดีตกรรมวิชาการสาขาวิศวกรรมเครืQองกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัสหพีร์เอน็จิเนียริQง จาํกดั 
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กําหนดการ 

08.00 – 08.50 น ลงทะเบียน 
08.50 – 09.00 น พิธีเปิด โดย… คุณชยัชาญ   อึ�งศรีวงศ ์
                           นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09.00 – 10.30 น.                 หวัขอ้ “หอ้งเครืQองทีQดีตอ้งอยูที่Qไหนและเป็นอยา่งไร”  
- หอ้งเครืQอง Chiller Plant   

 - หอ้งทาํงานฝ่ายวิศวกรรม หอ้งควบคุม และหอ้ง CCTV 
 - หอ้ง AHU, ทีQตัOง Cooling Tower, ช่องชาฟทท่์อนํOาและท่อลม 
                                            วทิยากร....คุณจกัรพนัธ์  ภวงัคะรัตน์ 

10.30 – 10.45 น.                 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.00น.                  หวัขอ้ “ปัญหาต่างๆทีQเกิดขึOนและแนวทางแกไ้ข”  
 - ปัญหา Low Delta T  
 - ช่องเปิดสาํหรับ Service 
 - ท่อลมรัQวและปัญหาเรืQองเสียง 
 - ความชืOนและเชืOอรา 
                                               วทิยากร...คุณจกัรพนัธ์  ภวงัคะรัตน์ 

12.00 – 13.00น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.                 เสวนาโดยวิทยากรทุกท่านถึง Case Study ต่างๆ และเคลด็ลบัการเดินระบบปรับอากาศทีQถูกตอ้ง 

- ปัญหาดา้น Water Side และแนวทางการแกไ้ข  
 - ปัญหาดา้น Air Side และแนวทางการแกไ้ข 
 - ปัญหาดา้นระบบควบคุม และแนวทางการแกไ้ข 
14.30 – ��.�| น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 – 16.30 น.                 เสวนาโดยวิทยากรทุกท่านถึง Case Study ต่างๆและเคลด็ลบัการเดินระบบปรับอากาศทีQถูกตอ้ง (ต่อ) 
16.15 – 16.30 น.                 พิธีปิด โดย…คุณอุทยั โลหชิตรานนท ์

                      President ASHRAE Thailand Chapter 
 
------------------------------------------------------------ 
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                                         แบบตอบรับสัมมนาวชิาการ ครั'งที) 4/2562 
เรื)อง  " ปัญหาของงาน O&M และเคล็ดลับการเดนิระบบปรับอากาศที)ถูกต้อง"  

วนัอังคาร ที) 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องสโรชา ชั'น 3   โรงแรมสวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 
ชืQอ    นามสกลุ     หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีQอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร     มือถือ     

E-mail              

เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 
    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน    ในนามบุคคล      ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี) 

อัตราค่าลงทะเบียน                     ชําระเงินภายในวนัที) 28 ต.ค.62                   ชําระเงินหลังวันที) 28 ต.ค.62 
สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter   2,140    บาท   2,568  บาท  
บุคคลทัQวไป                                          2,568   บาท   2,996  บาท 

(ผูส้มคัรทีQจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิu การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิQม�% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีQตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีQจ่าย z% 
3. พเิศษสุด!ท่านทีQชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัQวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิu สมคัรสมาชิกสมาคมฯ � ปี (มูลค่า �{{ บาท)ไดฟ้รีทนัที   
4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีQในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืQองให้การรับรองกิจกรรม และ

จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืQองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืQองได ้

5. กรณีทีQสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัQวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Qมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิQมในอตัราบุคคลทัQวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้Q คุณอรวรรณ  , คุณจุฬารัตน์ , คุณณิชาภา โทร. {�-318-4119 , 02-318-4123 

วธีิการชําระเงนิ   
 เงินสด ณ ทีQทาํการสมาคมฯ  
 เช็คสัQงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
 โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
       ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีQบญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 
 ชาํระดว้ย QR CODE  

กรุณาส่งใบตอบรับฉบบันี� พร้อมสลปิใบโอนเงิน ไปยงั Email:manageracat@gmail.com จงึจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 

QR CODE 


